
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme for eiendomsselskaper 

Modul 5: Dialog med kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Om denne modulen 
Denne modulen er ment som et bidrag til å styrke dialogen med kommunale myndigheter. Den er 
særlig relevant for eiendomsselskaper som driver eiendomsutvikling eller omfattende rehabilitering. 
Mange steder eksisterer det en gjensidig usikkerhet og manglende respekt mellom kommunal 
forvaltning og politikere på den ene siden og eiendomsbransjen på den andre. Fordommer, 
mistenksomhet og lav forståelse for den andre partens agenda forekommer på begge sider av 
bordet. Dette er en situasjon som det er opp til eiendomsbransjen å endre. 
 
 
To verdener 
Eiendomsselskaper frustreres ofte av lang saksbehandlingstid i kommunen, arbeidet med en privat 
reguleringsplan kan ofte ta mer enn to år før et prosjekt kan realitetsbehandles. Innsigelser oppfattes 
ofte som irrelevante og/eller hemmende for det aktuelle prosjektet, det man opplever som mangel 
på visjonær tenkning, politiske omkamper også etter at planer er vedtatt samt omfattende og 
kostnadskrevende rekkefølgebestemmelser, øker frustrasjonen ytterligere. 
 
Kommunene har ofte opplevelsen av at eiendomsselskapene ikke har satt seg godt nok inn i 
gjeldende planverk og reguleringsbestemmelser før prosjekter fremmes, eller ønsker å utfordre 
gjeldende bestemmelser gjennom dispensasjoner. Kommunene frustreres også ofte over at 
eiendomsaktøren ikke evner å se helheter, men er fokusert kun på eget prosjekt. Eiendomsaktørens 
tydelige utålmodighet blir heller ikke forstått, for kommunen er kvaliteten i saksbehandlingen og 
hensynet til tredjeparts motforestillinger viktig. Kommunens politikere prioriterer velgernes velvilje 
fremfor langsiktighet og forutsigbarhet, derfor er omkamper når det oppstår protester og uenighet 
en naturlig det av det politiske spillet. Og ikke minst klarer kommunen ofte ikke å få øye på noen 
annen agenda hos eiendomsaktøren enn å maksimere egen lønnsomhet. 
 
 
Veier til mer effektive prosesser 
Norsk Eiendom har tidligere utarbeidet veiledere for effektive planprosesser, og disse er tilgjengelig 
på hjemmesiden. Den kommunikasjonsmessige nøkkelen til mer effektive og vellykkede 
godkjenningsprosesser for nye prosjekter er det selskapet selv som sitter med. Noen grep for å 
oppnå dette kan være å: 
 

• Være tidlig ute. Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år. Det er en anledning som bør 
benyttes til å komme med konstruktive innspill på et overordnet nivå. Reguleringsplaner 
initiert av kommunen selv eller andre private aktører kunngjøres før planarbeidet 
igangsettes, og dette er starten på en minst 18 måneder lang prosess mot vedtak. Det er 
mulig å engasjere seg på et tidlig tidspunkt også her. 
 

• Opptre mer spørrende enn insisterende. Enkel psykologi tilsier at det er fordelaktig å danne 
seg et bilde av kommunens ønsker og planer og hvilke mulighetsrom som finnes før konkrete 
prosjekter lanseres: Hva er den kommunale agendaen for det aktuelle arealet, hvilke 
grunnlag finnes for en eventuell dispensasjon, hvilke kommunale hensyn og ønsker kan en 
privat reguleringsplan fange opp? En slik tilnærming vil oppfattes vesentlig mer respektfull 
enn alternative tilnærminger. John F. Kennedys ord har gyldighet også her: «Ask not what 
your country can do for you, but what you can do for your country». 
 

• Etablere tredjepartsdialog før kommunedialogen. Tredjepart er ofte jokeren som kan velte 
kommunale prosesser. Det kan f. eks. være miljøaktivister, ressurssterke naboer, 
foreldreaksjoner eller næringsinteresser. En tredjepart som føler prosjektet som en trussel, 
vil ha interesse av å etablere en konflikt som involverer politikere og medier. Slike konflikter 

http://www.norskeiendom.org/publikasjoner/


kommer ikke sjelden overraskende på eiendomsselskapet, og er egnet til å påføre prosjektet 
kostbare rekkefølgebestemmelser eller i verste fall undergrave hele prosjektet. Derfor vil det 
alltid være gunstig å etablere dialogen med tredjepart så tidlig som mulig. Om man ikke alltid 
klarer å overbevise dem, blir man i alle fall i stand til å møte kommende motstand på en god 
måte. Og ikke minst vil en god tredjepartsdialog før kommunedialogen styrke søknaden til 
kommunen, både ved at man kan vise til at den er gjennomført og at dialogen vil klargjøre 
argumenter og motargumenter i prosessen. 

 
• Skape en felles visjon. Det er fordelaktig å komme forbi forestillingen om at utbyggerens 

ærend kun er å sette opp et bygg, og dette er noe kommunen skal si ja eller nei til. Bygget må 
ses som en fysisk ramme for å løse lokale utfordringer eller realisere et potensial. Dialogen 
med kommunen bør ideelt sett handle om hvordan dette best kan gjøres, fremfor å bli en 
diskusjon om fasader, parkeringsplasser og antall etasjer. Det er vanskeligere å si nei til en 
attraktiv, inkluderende og samfunnsrettet visjon enn til arkitekttegninger. 
 

• Ta kontakten selv. Det er dere som eiendomsselskap som er de beste til å skape troverdighet 
omkring prosjektet og som kan målbære visjonen. Dersom kontakten for det meste går 
gjennom arkitekter, konsulenter eller advokater kan det være fare for at dialogen blir for 
teknisk eller formalistisk, og eiendomsselskapets gode vilje og samfunnsbidrag kan komme i 
skyggen. 

 
• Synliggjøre helhetstenkning. Mange kommuner dyrker forestillingen om at utbyggere kun er 

opptatt av sitt eget prosjekt og sin egen lønnsomhet, og det finnes åpenbart utbyggere som 
gir næring til slike fordommer. Gjennom å demonstrere samfunnsansvar og vilje til 
samarbeid med både kommune og andre private aktører om gode, felles løsninger utløses 
betydelig velvilje. Gode bidrag til helhet og samarbeid med andre aktører kan også ha en 
positiv effekt på valg av rekkefølebestemmelser, sammenlignet med prosjekter som står 
alene. 

 
• Vise aksept, forståelse og respekt. Regelverket, vedtatte planer og kommunale prosedyrer 

er faste størrelser som det er vanskelig å gjøre noe med. Sett fra kommuneforvaltningens 
side er dette noe som ikke bør utfordres. Selv om man fra utbyggers side måtte være uenig, 
og kanskje har sterke oppfatninger om prosessene, er det lite å hente på ikke å opptre 
respektfullt og vise at spillereglene er akseptert og forstått. Kommuneforvaltningen og 
politikerne sitter med makten, og de vet det. 

 
 
Mulig sjekkliste ved nye prosjekter 
I forberedelsene til en privat reguleringsprosess eller en søknad er det naturlig å gjennomgå disse 
punktene: 
 

 Hvilke føringer gir kommunens arealplan og reguleringsplanen (om den finnes) for området? 
 

 Er det noen naturlige åpninger for å søke dispensasjon fra reguleringsplanen? 
 

 Skap en visjon for prosjektet: Hvilke allment aksepterte utfordringer skal det løse, hvordan vil 
det utøse potensial og skape merverdi for lokalmiljøet. La denne visjonen prege 
kommunikasjonen mer enn tekniske beskrivelser. 
 

 



 Hvis privat reguleringsplan er nødvendig: Hva er de kommunale ønskene (og er 
administrative og politiske ønsker i kommunen ulike?), behovene og prioriteringene for 
området som vår regulering kan imøtekomme? 

 
 Undersøk mulighetsrommet uformelt: Hva er kommunens agenda, ønsker og behov? Hva er 

absolutt ikke mulig? 
 

 Kartlegg berørte tredjeparter: Hvem er de, hvilke av deres behov kan vi bidra positivt i 
forhold til, hva vil de protestere på og med hvilke argumenter, hvor sterke og innflytelsesrike 
er de. Gå i dialog med berørte tredjeparter. 

 
 Identifiser mulige samarbeidspartnere; andre eiendomsaktører, lokalt næringsliv, lokale 

foreninger som kan bidra til å tegne et helhetlig bilde av prosjektet og synliggjøre visjonen. 
 

 Vent med advokater så lenge som mulig (men ha gjerne planjurister på laget). 
 
 
 
 


